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Abstract. An overview of the problems, research efforts and recent 
results on cyber- security of Industrial Control Systems is provided. 
The interaction between the basic control sub-systems - the ad-
vanced control of the plant, the system for predictive safety main-
tenance and the cyber-security control system is considered. In the 
paper is shown that cyber-security should be treated as a holistic 
problem and could be successfully solved if tight integration of tech-
nological, organizational and human aspects will be achieved. Several 
approaches for design of contra-actions via implementation  simula-
tion and Artificial Intelligence-based technologies are analyzed. Some 
problems of attack-resilient control of Industrial Control Systems are 
discussed. 

Развитие на индустриалните системи 
за управление

Развитие на обектите на управление

Фиг. 1

• Развитие на индустриалните технологии (Р)
– Сложност
– Критичност
– Обхват
• Развитие на операционните технологии (ОТ)
– Мениджмънт
– Йерархична координация
– Работоспособност, сигурност
• Развитие на корпоративното управление

Развитие на системите за управление

1. Функционално развитие на индустриалните систе-
ми за управление

• Базово регулиране – PID, PLC
• Усъвършенствано управление 
• Каскадно
• Компенсация на смущенията
• Две степени на свобода
• Избирателно управление

• Съвременно управление
2. Алгоритмично развитие на ICS
3. Развитие на структурите на ICS
• Автономни регулатори (SISO)
• Многосвързано управление (MIMO)
• Йерархични структури (HS)
• Мрежови структури (NCS)
• Управление в мрежа
• Управление на мрежа
• Управление на системи със структура, съставена 

от система (SоS)
• Киберфизически системи (CPS)

Фиг. 2

Фиг. 3
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4. Технологично развитие на ICS
• Жично изпълнениe
• Безжично изпълнение
• Вградени системи за управление
• Интернет
• I0 T
• I I0 T
• Облачни технологии
5. Развитие на обхвата на индустриалните системи 

за управление
• Регулиране на отделни параметри – БУ, УУ
• Регулиране на процес, агрегат, SCADA
• Регулиране на индустриално звено (SCADA + PC)
• Управление на индустриална единица (DCS)
• Базово управление
• Оптимизация, супервайзорно управление, съвре-

менно управление
• Оперативно управление (МЕS)
• Цялостно технологично и икономическо управле-

ние (ЕRP) – планиране, разписание
6. Развитие на целите на ICS
• Подобряване на качеството на ICS при изправен 

обект на управление
• Смущения в частта на обекта на управление
а) Външни въздействия 
– натоварване
– параметри на входните материални и енергийни 
потоци (температура, химичен и гранулометричен 
състав)
– параметри на околната среда

б) Вътрешни въздействия
– промени на свойствата на обекта (топло-, масооб-
мен, характеристики за чистотата на повърхнините, 
активност на катализатора, степен на чернота, де-
формация на температурно и хидродинамично поле

в) Въздействия от страна на заданието
– нелинейност
– неопределеност
– стохастичност
– гарантиране на надеждно функциониране при по-
вреди в обекта

Фиг. 4

– откриване, изолиране и диагностика на повреди
– управление при наличие на повреда
– поддържане на обекта при наличие на висок риск 
от повреда
– реактивно поддържане
– превантивно поддържане
– предсказващо поддържане на базата на оценка на 
текущото техническо състояние

Система за гарантиране на надеждността 
на изолираната система за управление

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Изменение на основните схващания за ICS

Фиг. 8

Обобщено представяне

Фиг. 9

Фиг. 6
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Индустриалната система за управление (ICS) 
като обект на кибератаки

Фиг. 10

Примери за кибератаки на ICS

Кибератаки срещу критична инфраструктура:
• 1982 г. – газопроводна система в Сибир
• 2000 г. – пречиствателна станция за вода в Ав-

стралия
• 2011 г. – ирански завод за обогатяване на уран
• 2015-2016 г. – украинска енергосистема

Статистика за последните пет години

1. 70% от атаките са инициирани от phishing e-mail
2. Болшинството (70-80%) от атаките са предизвика-

ни от вътрешни действия
3. 67% от заплахите са предизвикани от грешки на 

атакуваните
4. 64% от атаките са реализирани директно от хакери
5. 38% от атаките са резултат на софтуерни недос-

татъци

Основни видове кибератаки към ICS

1. Атака срещу конфиденциалност
• Нарушаване на информацията за управление 

(секретност на важните данни)
2. Атака срещу целостта на данните
а) Нарушаване на потока от сензорни данни
б) Вярност на данните
3. Атака срещу
а) разполагаемостта на информацията за компютърни 

изчисления между блока и изпълнителните механизми
б) Достъпност до данните за управление в нужния 

момент

Разновидности на кибератаките към ICS

1. По времеви характеристики
• Еднократни
• Повтарящи се 
• С дългосрочно проникване и въздействие

2. По мащаб
• Едномерни
• Комбинирани
• Фокусирани към едно ниво
• Многонивови
3. По сложност
• Елементарни (процедура върху данни)
• Усложнени – многомерен вектор на атаката
• Интелигентни – със собствен сложен алгоритъм:
– изучаване на обекта на атака
– определяне на цели за атака
– стратегия на атаката
• Оптимални (или адекватни) действия на атаката

Типове атаки

• Подслушване
• Въвеждане на фалшиви данни
• Блокиране или подаване на сигнала със закъс-

нение
• Зашумяване и заглушаване

Типови инструменти за атака

• Вируси
• Компютърни червеи
• Зарибяване чрез e-mail (Phishing)
• Троянски кон

Технически вредни ефекти от кибератаките

• Повреди в алгоритмите:
– структура (злонамерена конфигурация)
– параметри
• Повреди във връзките и сигналите
• Некоректност на математичните модели
• Неадекватна координация между отделните регу-

латори
• Злонамерени повреди в заданията
• Повреди в обратните връзки
– фалшиви сигнали
– закъснение
– прекъсване

Бизнес вредни ефекти от кибератаките

• Непредвидени престои
• Прекъсване
• Задавяне
• Намаляване на продукцията
• Разрушаване на елементи и цели агрегати от тех-

нологичния обект
• Загуби от оптималност
• Влошаване на качеството на продукцията
• Загуба на престижност
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 Основни причини за неадекватна защита 
от кибератаките

1. Неадекватно привеждане в действие на ограни-
ченията на всяко йерархично ниво поради

• Неразпозната заплаха
• Неподходяща, неефективна или липсваща реакция 

на разпознатата атака
– лошо проектиране
– неточни модели
– неточни и непълни измервания
– липса на координация на едно ниво и между йе-
рархичните нива

2. Неадекватно изпълнение на управляващите въз-
действия

• Комуникационна повреда от атаката
• Неадекватно действие на изпълнителните меха-

низми
• Генериране на закъснение в управляваните сиг-

нали
3. Неадекватна или липсваща обратна връзка
• Обратна връзка, непредвидена при проектирането
• Комуникационна повреда
• Генерирано чисто закъснение

Въздействие на кибератаките

Фиг. 11

Фиг. 12

Фиг. 13

Сложност на защитните действия

Фиг. 14

Система за защита от кибератаки на ICS

Фиг. 15

Фиг. 16

Фиг. 17

Фиг. 13



4 2018 7

автоматика

Интегрирана система за сигурност на ICS

Защита от кибератаки

• В бюджета на САЩ за 2019 г. за защита от кибе-
ратаки са предвидени 18 млрд. USD

• Нарастването на отделените средства е с 4.1% 
• Основни отрасли за защита на критични инфра-

структурни обекти 
– Енергетика

 9 ТЕЦ, АЕЦ
 9 енергийни мрежи
 9 газ/нефт преносни мрежи
 9 плаващи платформи

– Транспортни системи
– Екологични системи

Защитни механизми

1. Механизми на предварителна защита
• Криптография
• Рандомизация
2. Механизми за детектиране и изолиране на ки-

бератаките
• Базирани на наблюдатели
– на състоянието
– разширен филтър на Калман
– маркиране на воден знак
– разкриване на аномалии с помощта на машинното 
обучение

3. Механизми за гъвкавост – управление при ки-
бератака

• Базиран на теория на игрите
• Теория на превключващите системи

• Методи, заимствани от теорията на управлението:
–  управление в режим на хлъзгане
– стохастично управление на динамични системи

Проблеми при изграждане на защитата 
от кибератаки на ICS

1. Цифрова крепост или система за отразяване на 
атаката и възстановяване на функционалността

2. Сложност
• Структурна
• Поведенческа (функционална)
• Изчислителна 
3. Динамичен, а не статичен подход
4. Паралелно протичане на процеси, които е трудно 

да се предвидят без адекватни нелинейни модели
5. При обичайната йерархична организация на ICS 

ефектите от атаката на (n) ниво се прехвърлят непред-
сказуемо върху (n+1) ниво. Осъществява се новопоявява-
що се вредно влияние (Emergence) с  непознати свойства. 
Поради това активирането на адекватните ограничения за 
сигурност на това ниво е сложно.

6. Многокритериалност (съгласно ISA стандарт 62443)
• Технологична (архитектура, алгоритми)
• Организационна (мениджмънт, бизнес) 
• Човешки фактор
7. Технологични проблеми
• Различна възраст и разнообразие на технологич-

ните апарати, софтуер, операционни правила
• Наличие на трета страна (консултантски фирми)
• Проблем с кибератаки извън обхвата на ICS (об-

лачни технологии)

Фиг. 18
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8. Проблеми на проектирането
• Индивидуални регулатори за сигурност или ця-

лостни системи за защита
• Ефекти на топологията на кибермрежите
• Информационни
• Изчислителни
• Сензорни
• Преносимост на проектните решения
9. Проблеми с метриките
• Количествено определяне на вероятността от ата-

ка
• Оценка на въздействието на атаката
• Количествено оценяване на уязвимостта, свърза-

на с различни контрамерки

Възможности и тенденции за развитие  
на атакуващата страна

1. Атакуващите действат на различно ниво на слож-
ност на атаките поради

• Степен на подготвеност на хакерите
• Степен на познаване на обекта на атака
• Системи за сигурност
• Собствен обект-структура, модел
• Текуща ситуация
2. Висококвалифицираните атакуващи използват съ-

щите методи и технологии от изкуствения интелект, както 
и защитаващите се.

3. За прецизни атаки са необходими много знания за 
структурата, моделите и алгоритмите на атакувания обект.  
За постигане на тази цел се използват различни методи:

• Получаване на информация от хора в атакувания 
обект или такива, които са го напуснали 

• Инфектиране на подходящо ниво на киберсисте-
мата (информационно, комуникационно, изчисли-
телно за системата за управление) със злонаме-
рен софтуер, който има възможност да извършва:

а) структурна и параметрична идентификация с ме-
тодите на ИИ

б) оценка на основните елементи, използващи кри-
тично важна информация

4. Атакуващите използват автономни интелигентни 
системи за управление на атаката

• Адаптивни алгоритми на базата на машинно обу-
чение

• Системи с реконфигурация на базата на текущо 
формиращи се правила

Основни контрамерки срещу кибератаките  
на ICS

1. Систематично използване на симулиране на си-
туации с кибератаки

а) на етап проектиране
б) на съществуващата система

Цели

• Оценка на уязвимостта на ICS спрямо кибератаки 
при всички реалистични сценарии за злономерено 
вмешателство

• Оценка на ефективността на внедрените и плани-
раните подсистеми за сигурност

• Оценка на хода на влиянието на атаката и разме-
ра на очакваните поражения 

Фиг. 19

2. Секциониране
а) Сегрегация на елементи от ICS, потенциални обекти 

на кибератака
б) Сепариране на елементи с аналогична степен на 

важност и уязвимост в клъстери на сигурност
в) Прилагане на строги правила за връзки между 

клъстерите
• Връзки на едно и също ниво след оценка за не-

обходимост
• Никакви връзки между клъстери на различни нива 

на ICS

Фиг. 20

3. Организационни действия и човешки фактор
• Периодични проверки на системите за киберси-

гурност
• Гарантиране на съгласуваност между действията 

на системите за технологична надеждност (срещу 
естествените технологични неизправности и по-
вреди) и на киберсигурност  (злонамерени атаки)

• Контрол на достъпа на персонала до всички ин-
формационни входове и изходи

• Обучение по киберсигурност на ICS

Изводи
1. Кибератаките срещу ICS са сериозна заплаха с 

нарастваща интензивност.
2. Усложняването на структурата и функциите на 

елементите в съвременните ICS, базирано на компютърни 
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мрежи, увеличава степента на тяхната уязвимост спрямо 
кибератаки. 

3. На успешна защита срещу кибератаките към ICS 
може да се разчита само при комбиниране на съвременни  
информационни и компютърни технологии с класическите 
индустриални процеси. 

4. Старото схващане, че технологичното управление 
на ICS чрез SCADA и DCS трябва да бъде изолирано и ав-
тономно, следва да се замени с холистичен подход, където 
се интегрират тясно управление на процеси, системи за 
технологична надеждност и системи за киберсигурност.

5. Киберсигурността на ICS не е само или предимно 
проблем на компютърна сигурност. Той може да се реши 
само като многоаспектен проблем, включващ технологич-
ни, организационни и човешки фактори.

6. Всички аспекти на киберсигурността на ICS следва 
да се преразглеждат непрекъснато и решенията за тях да 
се подновяват предвид бързото развитие на стратегиите, 
методите и техниките на кибератаките, като съответстват 
на бързия прогрес на компютърните, информационните и 
комуникационните технологии, теоретичните методи и до-
брите практики за контрадействия спрямо кибератаки.

7. Нужни са специални мерки за обучение на опера-
ционния персонал в ICS по киберсигурност.
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